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„Ptaki Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego” 

Ptaki są jedną z najbardziej zróżnicowanych i najbarwniejszych grup zwierząt. Obserwacja ptaków jest 

przygodą i jednocześnie wyzwaniem związanym z nauką rozpoznawania kolejnych gatunków, ich głosów czy 

zachowań. Jednocześnie, ponieważ ptaki są swoistym wskaźnikiem jakości siedlisk przyrodniczych, 

obserwowanie ptaków służy lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących w środowisku naturalnym. 

Jednak obserwacje ptaków to przede wszystkim wspaniała zabawa i możliwość aktywnego spędzenia czasu 

blisko natury. Na co dzień często nie dostrzegamy wspaniałego bogactwa barw, kształtów, zachowań, czy 

głosów, jakich źródłem są ptaki. Górskie wycieczki bez wątpienia ułatwią nam bliski kontakt z tą niezwykle 

interesującą grupą zwierząt.  

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, zajmując integralną część najdzikszego pasma górskiego 

polskich Karpat -  Bieszczadów, oferuje możliwość obserwacji wielu niezwykłych gatunków ptaków. 

Rozległe, dobrze zachowane lasy, bogata sieć potoków, podmokłe łąki czy wysokogórskie połoniny 

zapewniają różnorodność występujących tu gatunków. Od majestatycznego orła przedniego, przez 

najrzadszego z dzięciołów – trójpalczastego, po najmniejszego ptaka Polski – mysikrólika – te wszystkie 

gatunki mamy okazję zaobserwować podczas wycieczek w Parku. Mamy nadzieję że niniejsza publikacja 

zachęci Państwa do odwiedzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i bacznego zwracania 

uwagi, co śpiewa w koronach drzew i lata nad głową. Tutejszy świat ptaków jest naprawdę fascynujący… 

 

1. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy zapewni nam wyjątkowe możliwości obserwacji ptaków,  
szczególnie w okresie wiosenno-letnim.  (fot. Tomasz Wilk) 
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Rozdział 1.  Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy                                                                                          

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy został utworzony w celu ochrony walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych zachodniej części pasma Bieszczadów, na rozległym obszarze obejmującym ponad 51 000 

ha. Od wschodu obszar ten graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, a od północnego wschodu z 

Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu. Razem te 3 obszary chronią większą część pasma Bieszczadów 

Zachodnich – jednego z najlepiej zachowanych regionów przyrodniczych w Polsce. Ciśniańsko-Wetliński 

Park Krajobrazowy obejmuje kilka równolegle biegnących pasm górskich, o przebiegu z północnego-

zachodu na południowy-wschód. Kilka szczytów przekracza tu 1 000 m n.p.m., najwyższe z nich sięgają 

prawie 1 200 m n.p.m. Ich obecność pozwala na występowanie tutaj piętrowego układu roślinności, od 

piętra pogórza do piętra połonin. Charakterystyczną cechą Parku jest wyjątkowo wysoka lesistość, sięgająca 

83% powierzchni. Dominują tutaj drzewostany bukowe, często z domieszką jodły oraz świerka, mające w 

wielu miejscach pierwotny charakter. O wysokiej jakości tutejszych lasów świadczyć może obecność 

wszystkich dużych ssaków drapieżnych Polski – wilka, rysia i niedźwiedzia.  

 

2.   Obszar Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego cechuje się wyjątkowo wysoką lesistością.   (fot. Tomasz 
Wilk) 
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Siedliska łąkowe, w tym wysokogórskie połoniny zajmują niewielką powierzchnię Parku, jednak ich 

obecność znacznie podnosi walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu. Charakterystyczna jest także 

mocno rozbudowana sieć potoków i rzek, oraz brak większych zbiorników wodnych na terenie Parku. 

Punktowo zlokalizowane są także inne siedliska, jak gołoborza, śródleśne jeziorka, czy torfowiska. 

Różnorodność siedlisk przyrodniczych i naturalny stan zbiorowisk roślinnych znajduje odzwierciedlenie w 

bogactwie gatunkowym roślin. Łącznie na terenie Parku stwierdzono ponad 940 gatunków roślin 

naczyniowych, w tym wiele gatunków górskich, alpejskich i endemitów karpackich.  

Wyjątkowe walory przyrodnicze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, potwierdza fakt, że jest on 

objęty jednocześnie innymi formami ochrony obszarowej. Teren Parku Krajobrazowego jest częścią 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Karpaty Wschodnie” a także obszaru specjalnej ochrony 

ptaków, oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Bieszczady”. Dla ochrony najcenniejszych 

fragmentów utworzono tu także 7 rezerwatów przyrody. Rozbudowana sieć szlaków turystycznych, a także 

kilka ścieżek edukacyjnych na terenie Parku, ułatwiają zapoznanie się z całym bogactwem tutejszego świata 

przyrody. 
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Mapa  Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. 
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Rozdział 2.   Ptaki Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego – informacje ogólne  

Na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego wykazano dotychczas występowanie 

148 gatunków ptaków. Wśród nich ok. 105 gatunków gniazduje na tym terenie, pozostałe to gatunki 

regularnie przelotne, sporadycznie zalatujące bądź tylko zimujące na terenie Parku. Liczba 

występujących tu gatunków związana jest bezpośrednio z różnorodnością siedlisk, więc na 

umiarkowaną liczbę stwierdzonych tu gatunków, w porównaniu z innymi obszarami tej wielkości, 

wpływ ma głównie brak większych zbiorników wodnych i niewielka dostępność innych siedlisk 

wodno-błotnych. Mimo, że stwierdzona tu różnorodność gatunkowa ptaków jest umiarkowana, 

występuje tu wiele gatunków wyspecjalizowanych siedliskowo, rzadkich lub zagrożonych. Ich 

obecność sprawia, że ranga ornitologiczna tego obszaru jest w skali całego kraju niezwykle wysoka. 

Gatunki zamieszkujące Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, zarówno rzadkie, jak i te pospolite, 

występują zasadniczo w 4 typach siedlisk: leśnych, polno-łąkowych, wodno-błotnych, oraz 

antropogenicznych. 

 

 
 
3.   Bogatka to jeden z najszerzej rozpowszechnionych gatunków w Parku, zajmujący różnorodne siedliska na 

terenie Parku. (fot. Marcin Scelina) 

 
Ptaki siedlisk leśnych 

Gatunki zamieszkujące lasy stanowią bez wątpienia najliczniejszą i najcenniejszą grupę ptaków 

Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Wiąże się to z dominacją obszarów leśnych na 
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terenie Parku, dużym zróżnicowaniem siedlisk leśnych, oraz w wielu miejscach ich dobrym stanem 

zachowania. Lasy liściaste (na terenie Parku Krajobrazowego to głównie buczyny, a miejscami także 

olsy i łęgi) cechują się generalnie wyższym bogactwem gatunkowym niż lasy iglaste. Do 

najpospolitszych gatunków zamieszkujących lasy bukowe należą m.in. takie gatunki jak dzięcioł duży, 

śpiewak, zięba, rudzik, świstunka leśna, raniuszek, kowalik, bogatka, modraszka. Ponieważ buczyny 

mają z reguły słabo rozwinięty podszyt, z reguły mniej licznie występują tu gatunki budujące gniazda 

otwarte w niższych warstwach lasu, np. pokrzewki. Licznie natomiast występują tu gatunki 

gniazdujące w dziuplach, których dostatek oferują drzewa bukowe. Szczególnie charakterystyczne dla 

buczyn są właśnie dziuplaki, w szczególności te nieco rzadsze gatunki – np. muchołówka mała, 

muchołówka białoszyja, czy siniak. Ich występowanie w dużej mierze uzależnione jest od dostępności 

dziupli wykuwanych przez takie gatunki jak dzięcioł zielonosiwy, czy dzięcioł czarny. 
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4.  Dzięcioł zielonosiwy to gatunek charakterystyczny dla buczyn oraz lasów mieszanych. (fot. Kajetan Duell) 

 

Buczyny chętnie zamieszkują także rzadkie gatunki sów – włochatka i puszczyk uralski. O ile spotkanie 

tego pierwszego gatunku należy do dużych rzadkości, puszczyka uralskiego stosunkowo łatwo można 

zaobserwować, ze względu na częściowo dzienny tryb życia. Olsy i lasy łęgowe zajmujące w Parku 

niewielką powierzchnię, licznie zamieszkują gatunki związane z podszytem, a więc m.in. piecuszek, 

pokrzewka czarnołbista, gajówka, strzyżyk, pokrzywnica czy słowik szary. Ten ostatni gatunek jest 

jednym z najpiękniejszych ptasich śpiewaków w naszym kraju, warto więc wybrać się na wieczorną 

wycieczkę do nadrzecznego lasu łęgowego, by posłuchać jego melodyjnego śpiewu. Podmokłe łęgi, 

takie jak ten w rezerwacie „Olszyna łęgowa w Kalnicy” są miejscem występowania słonki – jednego 

z nielicznych gatunków ptaków siewkowych występujących w lesie. Samce tego nieco dziwnie 

wyglądającego ptaka odbywają na wiosnę widowiskowe toki – tzw. „ciągi”, podczas których samce 

wolno latając nad lasem wydają charakterystyczne głosy mające wabić partnerkę. W dobrze 

zachowanych łęgach mamy szansę na spotkanie z wieloma gatunkami dzięciołów -  jednym 

z najbardziej zagrożonych – dzięciołem białogrzbietym, a także dzięciołem średnim, czy najmniejszym 

przedstawicielem tej grupy - dzięciołkiem.  

 

5.   Podlot zięby, prawdopodobnie najliczniejszego gatunku ptaka występującego w Parku, pokazuje 
charakterystyczne „uszy” – resztki piór puchowych. (fot. Tomasz Wilk ) 
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Lasy iglaste zamieszkuje nieco inny zestaw gatunków, co związane jest z odmienną bazą żerowiskową 

i gniazdową dla ptaków. Wśród pospolitych ptaków wróblowych, liczne są gatunki odżywiające się 

drobnymi bezkręgowcami zbieranymi z kory i gałązek.  Należą tu m.in. sikory – m.in. sosnówka, 

czubatka, czy modraszka, a także pełzacz leśny, czy kowalik. W koronach drzew często uwijają się 

nasze najmniejsze krajowe gatunki ptaków – mysikrólik i zniczek, niewiele większe od tropikalnych 

kolibrów. Bory świerkowe to także miejsce występowania znacznie rzadszych gatunków, m.in. 

dzięcioła trójpalczastego - najrzadszego polskiego dzięcioła, którego obecność w dużej mierze zależy 

od obecności martwych drzew świerkowych, na których może on żerować. W siedlisku tym 

występuje także najmniejsza polska sowa – sóweczka. Jej charakterystyczne gwizdanie dobywa się 

z czubków świerków wczesnym rankiem lub przed zmierzchem. Warto dodać, że drzewa iglaste, ze 

względu na gęste, całoroczne ulistnienie, stanowią także miejsce bardzo często wybierane na 

założenie gniazda przez ptaki szponiaste, takie jak myszołów, orlik krzykliwy, czy nawet rzadki orzeł 

przedni. 

 

 6.  Sóweczka – najmniejszy krajowy gatunek sowy, występuje w siedliskach borowych Parku. Jej populacja 
na terenie Unii Europejskiej jest zagrożona.  (fot. Kajetan Duell) 

 
Ptaki siedlisk polno-łąkowych 

Siedliska otwarte zajmują w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym znacznie mniejszą 

powierzchnię niż lasy. Można wyróżnić tu dwa zasadnicze typy takich siedlisk: łąki i pola, z reguły 

uprawiane rolniczo, w niższych położeniach, oraz niewielkie fragmenty siedlisk połoninowych 
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w wyższych położeniach górskich. Siedliska otwarte są miejscem występowania szerokiej gamy 

drobnych ptaków śpiewających. Spośród nich na uwagę zasługują takie gatunki jak skowronek polny, 

pliszka żółta, kląskawka czy łozówka – wszystkie one gniazdują na ziemi lub w niskiej roślinności 

zielnej. Wciąż licznie występuje tu kolorowa pokląskwa, której populacje w Europie Zachodniej 

mocno się zmniejszyły.  

 

7.  Pokląskwę spotkać można m.in. na łąkach k. Woli Michowej.  (fot. Tomasz Wilk) 

 

Wilgotniejsze fragmenty łąk, m.in. w ok. Woli Michowej i Jabłonek, zasiedlają także takie gatunki jak 

świergotek łąkowy, strumieniówka czy świerszczak, którego monotonny śpiew przypomina głos 

konika polnego. Liczną grupę gatunków stanowią także ptaki wykorzystujące zakrzaczenia i niewielkie 

zadrzewienia śródpolne. Wymienić tu można cierniówkę, szczygła, trznadla, czy gąsiorka. Ten ostatni 

gatunek mimo swoich niewielkich rozmiarów, poluje na gryzonie niewiele większe od siebie i co 

ciekawe… nabija je często na kolce krzewów, zakładając w ten sposób swoiste spiżarnie.  
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8.   Z zakrzaczeniami na terenach otwartych Parku związany jest gąsiorek. Ptak ten poluje na ofiary, niewiele 
mniejsze od siebie, m.in. na gryzonie. (fot. Tomasz Wilk) 

 

Najcenniejszym bodaj gatunkiem ptaka gniazdującym na terenach otwartych Ciśniańsko-Wetlińskiego 

Parku Krajobrazowego jest derkacz. Ten zagrożony w skali Unii Europejskiej gatunek, wciąż 

stosunkowo licznie występuje na karpackich łąkach, w Parku występując licznie m.in. na terenach 

otwartych w okolicy Wetliny, Smereka, czy Cisnej. Derkacz prowadzi nocny tryb życia – spotkania z 

nim są rzadkością, natomiast stosunkowo często usłyszeć można wieczorem (czasami tez w dzień) 

jego charakterystyczny głos brzmiący jak skrobanie linijką po grzebieniu. Połoniny - łąkowe siedliska 

wysokogórskie, zajmujące na terenie Parku jedynie niewielkie fragmenty w pasie granicznym, na 

najwyższych szczytach. Jest to miejsce występowania gatunku wysokogórskiego -  siwerniaka – 

niewielkiego i niepozornie ubarwionego ptaka wróblowego, którego praktycznie cała polska 

populacja występuje w Karpatach. 
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9.  Bieszczadzkie łąki są miejscem występowania dużej populacji derkacza – gatunku zagrożonego w Unii 
Europejskiej.  (fot. Kajetan Duell) 

 

Warto pamiętać, że tereny otwarte to nie tylko miejsce gniazdowania wielu gatunków, ale także 

żerowisko dla ptaków gniazdujących w lasach. Występowanie ptaków szponiastych uzależnione jest 

właśnie od dostępności odpowiedniego miejsca do żerowania, niekiedy bardziej niż od dostępności 

miejsca na gniazdo. Łąki i pola Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego są więc miejscem 

gdzie możemy spotkać majestatycznie szybujące myszołowy, orliki krzykliwe, zawisające w powietrzu 

pustułki, ale także rzadsze trzmielojady, czy prawdziwą perłę Parku – orła przedniego. Na terenach 

otwartych żerują także leśne gatunki sów – m.in. puchacz oraz puszczyk uralski. Rola siedlisk 

łąkowych jest więc dla ptaków Parku nie do przecenienia. 

 

Ptaki siedlisk antropogenicznych 

Na terenie Parku znajduje się stosunkowo niewiele osad ludzkich (w tym tak dobrze znane jak 

Wetlina i Cisna) i zasiedla je specyficzna grupa ptaków związanych z zabudową wiejską. Należy tu 

kilka gatunków gniazdujących w budynkach, m.in. kawka, wróbel domowy, a także 2 gatunki jaskółek 

– oknówka i dymówka. Łatwo odróżnić te dwa gatunki od siebie po wyglądzie, oraz po … gniazdach. 

Dymówka buduje gniazda wewnątrz budynków (głównie pod stropami w stodołach, piwnicach, 

magazynach), natomiast oknówka na zewnątrz budynków (w otworach okiennych, pod mostami). 

Charakterystyczny dla zabudowy wiejskiej jest także mniej znany kopciuszek, którego nazwa pochodzi 

od smoliście czarnego ubarwienia samca.  
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10. Kopciuszek występujący we wszystkich większych wsiach na terenie Parku, chętnie zakłada gniazda  
w otworach budynków mieszkalnych.  (fot. Marcin Scelina) 

 

Jego charakterystyczny, zgrzytliwy śpiew jest wraz ze śpiewem kosa jednym z najwcześniejszych 

porannych odgłosów przyrody we wsiach. Stosunkowo rzadko na terenie Parku występuje bocian 

biały, którego stanowisko lęgowe ze wsi Smolnik, należy do jednego z najwyżej położonych 

w Bieszczadach. Wsie i osady Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego zasiedla także grupa 

gatunków związanych z zakrzaczeniami i zadrzewieniami zabudowy wiejskiej. W grupie tej wymienić 

można takie gatunki jak sierpówka, kwiczoł, piegża, sroka, kulczyk i dzwoniec. Wszystkie one 

zdecydowanie umilają nam czas w okresie wiosenno-letnim, wypełniając śpiewem bieszczadzkie 

wsie. 
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11. Kwiczoł to gatunek, którego można spotkać w osadach ludzkich na terenie Parku przez cały rok, także 
w zimie.  (fot. Tomasz Wilk) 

 

Ptaki siedlisk wodnych 

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy wyróżnia się bogatą siecią potoków i rzek, brak tu natomiast 

większych zbiorników wodnych, co wpływa na stosunkowo niewielką liczbę gatunków wodno-

błotnych, które możemy tu spotkać. Trasy wycieczkowe wzdłuż potoków pozwolą nam spotkać 

pospolicie tu występujące górskie gatunki związane z wodą – pluszcza i pliszkę górską. Pluszcz jako 

jedyny ptak wróblowy w naszym kraju potrafi aktywnie nurkować pod wodą, a obserwacje jego 

nadwodnych akrobacji dostarczą nam dużo emocji.  
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12. Podczas pieszych wycieczek wzdłuż bieszczadzkich rzek, towarzyszyć nam będzie pluszcz. W poszukiwaniu 
pokarmu nurkuje on w bystrych strumieniach górskich.  (fot. Tomasz Wilk) 

 

Nielicznie na terenie Parku, nad strumieniami występuje także jeden z najbarwniejszych ptaków 

Polski – zimorodek, o metalicznie błyszczącym, niebieskim upierzeniu. Jego występowanie 

ograniczone jest do miejsc gdzie może założyć gniazdo – stromych skarp w dolinach rzek i potoków.  

Na większych rzekach – m.in. Solince i Wetlinie, spotkać możemy kuliczka piskliwego, którego 

charakterystyczne podrygiwanie kiedy stoi na brzegu rzeki, ułatwić nam może jego identyfikację. Na 

terenie Parku występują także takie gatunki jak krzyżówka, czy czapla siwa. Spotkać je można między 

innymi na urokliwych śródleśnych jeziorkach Duszatyńskich, które warto odwiedzić nie tylko ze 

względu na ptaki, ale także przepiękne widoki. 
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13. Jeziora Duszatyńskie to jedno z najlepiej znanych i najbardziej urokliwych miejsc Ciśniańsko-Wetlińskiego 
Parku Krajobrazowego. (fot. Tomasz Wilk) 

 

Ptaki migrujące 

Obszar Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, to nie tylko ważna ostoja ptaków w okresie 

lęgowym, ale także istotne miejsce dla wielu gatunków podczas migracji. Karpaty ze względu na 

swoje warunki fizjogeograficzne, w naturalny sposób kształtują szlaki migracyjne wielu gatunków 

ptaków. Ukształtowanie terenu w Bieszczadach Zachodnich tworzy barierę migracji dla niektórych 

gatunków, kanalizując przelot ptaków. Powoduje to, że przelot ptaków jest wyraźnie widoczny, 

szczególnie podczas migracji jesiennej. Doliny rzeczne, przełęcze oraz szczyty górskie są miejscami, 

gdzie przy odrobinie szczęścia możemy obserwować intensywną migracje wielu gatunków. Na 

początku jesieni odlatują z naszego kraju gatunki będące migrantami daleko-dystansowymi, a więc te 

zimujące w Afryce, lub Europie Południowej, np. dymówki, świergotki drzewne, czy pokrzewki 

czarnołbiste. Wkrótce dołączają do nich kolejne gatunki, z reguły te migrujące na krótsze dystanse, 

z których najliczniejsze to m.in. rudzik, pierwiosnek, bogatka, modraszka, czy zięba. Gatunki te 

wędrują niekiedy w dużych grupach, które obserwować możemy w zakrzaczeniach wzdłuż dolin 

rzecznych, czy przelatujące nad przełęczami. 
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14. Podczas migracji ptaki wróblowe, takie jak te makolągwy na zdjęciu, grupują się w duże stada. Najłatwiej 
je zaobserwować na terenie Parku w okresie jesiennym, nad górskimi, bezleśnymi przełęczami.  
(fot. Tomasz Wilk) 

 

Bezleśne szczyty górskie oraz przełęcze to także doskonałe miejsce do obserwacji migrujących 

ptaków szponiastych, gęsi czy żurawi. Spędzając jesienny dzień w takich miejscach na terenie Parku, 

jak polany na szczytach Paportna, Dziurkowiec, Płasza czy Jasło, mamy sporą szansę zobaczenia 

przelatujących nad nami błotniaków stawowych i zbożowych, krogulców, myszołowów, czy kobuzów. 

Szczególnie duże wrażenie zrobią na nas duże klucze żurawi, dostojnie oddalających się na południe, 

dla których Bieszczady są najważniejszym miejscem migracji w polskich Karpatach. 
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15. Rybołów to gatunek ptaka szponiastego, który nielicznie, ale regularnie migruje przez pasmo Karpat. 
(fot. Tomasz Wilk) 

 

Ptaki zimujące 

Zima w górach nie jest łatwą porą roku dla ptaków i większość z nich odlatuje stąd na okres zimowy. 

Mimo to, istnieje spora grupa ok. 50 gatunków, które spędzają te najtrudniejsze miesiące roku na 

terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Wśród nich występują tzw. gatunki osiadłe, a 

więc te które zasadniczo nie podejmują dalekich wędrówek na zimowiska, m.in. większość sów, 

dzięcioły, jarząbek, czy kruk. W przypadku wielu gatunków nie jest możliwe odróżnienie na 

zimowiskach ptaków osiadłych od tych, które przyleciały z innych terenów, ponieważ różne populacje 

tego samego gatunku mogą wykazywać różny stopień migracyjności. Oznacza to, że takie gatunki jak 

sikory, mysikróliki, czyże, gile, czy grubodzioby, które obserwować możemy zimą w Parku, mogą być 

zarówno ptakami lokalnymi, jak i pochodzić gdzieś z północy kontynentu. W okresie zimowym obszar 

Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego odwiedzają także goście z północy, którzy nie 

gniazdują lub gniazdują bardzo nielicznie w naszym kraju i pojawiają się u nas głównie zimą. 

Do gatunków takich należy m.in. myszołów włochaty, jemiołuszka, jer czy czeczotka.  
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16. Obecność paszkota zimą zdradza często jego charakterystyczny, terkoczący głos. Zimuje on szczególnie 
chętnie w borach, gdzie występuje jemioła.  (fot. Tomasz Wilk) 

 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wiele gatunków formuje w okresie zimowym duże stada, w których 

łatwiej zdobyć pokarm, czy wypatrywać drapieżnika. Właśnie zimą mamy więc okazję oglądać stada 

liczące kilkadziesiąt lub nawet kilkaset osobników takich gatunków jak gil, grubodziób, trznadel, 

czeczotka, czy kruk. Charakterystyczne dla gatunków leśnych są także stada wielogatunkowe, gdzie w 

jednej grupie ptaków można zobaczyć kilka różnych gatunków. Stada takie są szczególnie często 

formowane przez różne gatunki sikor, wspólnie z pełzaczami, kowalikami czy raniuszkami, a 

obserwacja ich zgodnego uwijania się w koronach drzew jest wyjątkowo miłym akcentem 

w zimowym krajobrazie. Na koniec warto pamiętać, że dla jednego ptaka zima to okres… lęgów. Tym 

gatunkiem jest krzyżodziób świerkowy, który w zależności od urodzaju nasion drzew iglastych, może 

wyprowadzać lęgi w różnych porach roku, także zimą. 
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17. Myszołów włochaty, to gatunek nielęgowy w Polsce. Spędza on u nas zimę i można go wtedy 
obserwować także na terenie Parku. (fot. Tomasz Wilk) 

  

 

Rozdział 3. Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku 
Krajobrazowego  

Większość z występujących na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego ptaków, to 

gatunki pospolite i szeroko rozpowszechnione w całym kraju. Występują tu jednak także gatunki 

rzadkie, wyspecjalizowane siedliskowo, lub zagrożone w skali europejskiej czy krajowej. Ich obecność 

na terenie Parku stanowi o randze przyrodniczej tego terenu i jednocześnie nakłada 

odpowiedzialność za ich ochronę na tym terenie. Wyjątkową rangę ornitologiczną tego obszaru 

potwierdza także fakt, że obszar Parku, spełnia kryteria ostoi ptaków IBA o znaczeniu 

międzynarodowym i jest jednocześnie chroniony jako część obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 „Bieszczady”.   
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18. Obszar Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego jest jednocześnie częścią obszaru Natura 2000 
oraz Rezerwatu Biosfery UNESCO, co potwierdza jego wyjątkową wartość przyrodniczą.  (fot. Tomasz 
Wilk) 

 

Ptaki zagrożone w skali krajowej 

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 19 gatunków zagrożonych w skali Polski, a więc ujętych 

w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Wśród tych gatunków dominują ptaki szponiaste 

(10 gatunków), sowy (4 gatunki) i dzięcioły (2 gatunki), co wyraźnie wskazuje na wyjątkowe znacznie 

Parku dla ochrony gatunków leśnych. Spośród tych gatunków, 8 gniazduje regularnie na terenie 

Parku, są to: orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, sóweczka, puszczyk uralski, włochatka, dzięcioł 

trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety. Na szczególną uwagę zasługuje znaczna populacja orła 

przedniego, licząca ok. 4-5 par lęgowych. Oznacza to, że na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku 

Krajobrazowego występuje ok. 15% populacji krajowej tego gatunku, liczącej ok. 30-35 par. Kolejnym, 

niezwykle ważnym gatunkiem jest orlik krzykliwy – kilkanaście par tego gatunku gniazduje na terenie 

Parku. Warto pamiętać, że dla ochrony tych dwóch gatunków ptaków szponiastych, kluczowe jest 

utrzymanie w odpowiedniej strukturze terenów otwartych na terenie Parku, które są żerowiskiem dla 

tych ptaków.  
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19. Orlik krzykliwy jest jednym z częściej widywanych gatunków ptaka szponiastych Bieszczadów, a jego  
 karpacka populacja jest jedną z największych w kraju. (fot. Kajetan Duell) 

 

Także populacje lęgowe 2 rzadkich dzięciołów – białogrzbietego i trójpalczastego, liczące kilkanaście – 

kilkadziesiąt par lęgowych, są istotne w skali Karpat, oraz całego kraju. Pozostałe gatunki wymienione 

w Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, spotykane na terenie Parku, to gatunki bądź regularnie 

przelotne (np. bielik, błotniak zbożowy, czeczotka), bądź też nieregularnie zalatujące na teren Parku 

(kania ruda, gadożer, orzełek, kobczyk, kraska). Nie można wykluczyć, że niektóre z tych gatunków 

mogą tutaj sporadycznie gniazdować – dotyczy to w szczególności takich rzadkości jak gadożer, 

orzełek, czy dzierzba czarnoczelna. 
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20. Populacja dzięcioła białogrzbietego w Bieszczadach należy do jednej z najliczniejszych w kraju.  
      (fot. Kajetan Duell) 

 

Ptaki zagrożone w skali Unii Europejskiej 

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy jest także miejscem występowania szeregu gatunków 

zagrożonych w skali Unii Europejskiej (dokumentem wskazującym, które to gatunki jest załącznik 

I Dyrektywy Ptasiej). Łącznie w całym Parku wykazano występowanie 37 takich gatunków, z czego 

23 to gatunki lęgowe na terenie Parku. Duża część z nich to jednocześnie gatunki zagrożone na 

poziomie krajowym, ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (a więc te, które opisano w akapicie 

powyżej). Dodatkowo wśród ptaków lęgowych należą tu m.in. takie gatunki jak: jarząbek, bocian 

czarny, bocian biały, derkacz, zimorodek, dzięcioły – zielonosiwy, średni, czarny, jarzębatka, 

muchołówka mała i białoszyja, gąsiorek.  

 

21. Puszczyk uralski to gatunek zagrożony na terenie Unii Europejskiej, którego jedne z największych 
populacji krajowych występują w Bieszczadach i Beskidzie Niskim.  (fot. Tomasz Wilk) 

 

Wiele spośród wymienionych tu gatunków to ptaki stosunkowo nieliczne i występujące lokalnie, jak 

np. bocian czarny, dzięcioł średni, czy muchołówka mała. Należy tu jednocześnie wiele gatunków, 

które w Polsce są jeszcze rozpowszechnione, jednak ich zachodnioeuropejskie populacje znacznie się 

skurczyły, co było powodem wpisania ich na listę gatunków zagrożonych w skali UE. Wymienić tu 

można takie gatunki jak np. bocian biały, derkacz, dzięcioł czarny, czy gąsiorek. Ich obecność na 

terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego bez wątpienia wskazuje na dobry stan 

zachowania siedlisk przyrodniczych na tym terenie. Podczas wycieczek w Parku, warto więc pamiętać, 

że wiele z gatunków, które można tu zobaczyć to ptaki bardzo rzadkie, lub wręcz już niewystępujące 
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w wielu krajach Europy Zachodniej. Jednocześnie warto pamiętać, że ochrona tych gatunków na 

poziomie Parku, ma olbrzymie znaczenie w zachowaniu ich stabilnych populacji na terenie całej Unii 

Europejskiej.  

 

22. Muchołówka białoszyja to jeden z najbardziej charakterystycznych ptaków buczyn. Jedne z największych 
krajowych populacji tego gatunku występują właśnie w Karpatach. (fot. Tomasz Wilk) 

 

Rozdział 4.  Ochrona ptaków w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym 

Celem powołania Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego jest ochrona przyrodniczych 

walorów zachodniej części pasma Bieszczadów Zachodnich, a więc także występujących tu ptaków. 

Ze względu na różnorodność występujących tu gatunków i dużą liczbę gatunków rzadkich, 

zagrożonych bądź wyspecjalizowanych siedliskowo, nie jest to z pewnością proste. Działania na rzecz 

ochrony ptaków koncentrują się tu na siedliskach leśnych, które dominują na terenie Parku i gdzie 

występuje najwięcej gatunków zagrożonych. Szczególnie istotnym wyzwaniem jest takie 

zaprojektowanie gospodarki leśnej w lasach, aby zaspakajając funkcję komercyjne, była ona 

jednocześnie przyjazna dla występujących tu zwierząt i roślin. W odniesieniu do ptaków istotne są 

działania, pozwalające zachować strukturę drzewostanów właściwą dla kluczowych gatunków ptaków 

tu występujących. Dla ptaków szponiastych istotne jest zostawianie fragmentów lasu gdzie 

wyłączona lub ograniczona byłaby gospodarka leśna, co zapewni odpowiednie miejsca gniazdowe. 

Występowanie rzadkich gatunków dzięciołów – białogrzbietego i trójpalczastego - uzależnione będzie 

od odpowiedniej objętości i jakości martwych drzew zostawianych w lesie. Są one żerowiskiem 

i miejscem zakładania gniazd dla tych zagrożonych ptaków. Dla wielu rzadkich gatunków dziuplaków, 

takich jak włochatka, sóweczka, muchołówka białoszyja, czy muchołówka mała najistotniejsze jest 
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nieusuwanie drzew dziuplastych z lasu. Dla wszystkich gatunków ptaków kluczowe jest także 

ograniczenie czasowe, lub przestrzenne prowadzenia prac leśnych w okresie lęgowym, co zmniejsza 

niepokojenie i niszczenie lęgów w tym newralgicznym dla ptaków okresie.  

 

23. Zostawianie starych, martwych, czy dziuplastych drzew w lasach jest kluczowe dla przetrwania wielu 
gatunków ptaków. (fot. Tomasz Wilk) 

 

Warto także przypomnieć, że dla wielu gatunków leśnych, takich jak ptaki szponiaste, czy sowy, 

równie istotne działania ochronne odbywać się powinny na terenach otwartych, gdzie gatunki te 

żerują. Występowanie na terenie Parku tak cennych gatunków jak orzeł przedni, orlik krzykliwy, czy 

puszczyk uralski, jest w dużej mierze uzależnione od właściwej struktury siedlisk terenów polno-

łąkowych. Związane to jest najczęściej z utrzymaniem ekstensywnej gospodarki rolnej na tych 

obszarach – np. wypasu czy regularnego koszenia w odpowiednich terminach. Jednocześnie 

gospodarka taka pozytywnie wpływać będzie na wiele innych gatunków terenów otwartych, takich 

jak bocian biały, derkacz, jarzębatka, czy gąsiorek.  
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24. Utrzymanie ekstensywnej gospodarki rolnej na terenach otwartych, jest niezwykle ważne dla zachowania 
takich siedlisk górskich, dla wielu gatunków ptaków.  (fot. Tomasz Wilk) 

 

Jak Ty możesz pomóc w ochronie ptaków Ciśniańsko-Wetlińskiego Parki Krajobrazowego? 

Bądź odpowiedzialnym turystą. Nie schodź ze szlaków, nie płosz zwierząt, nie niszcz roślinności.  

Zgłaszaj do Dyrekcji Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wszelkie niepokojące informacje 

dotyczące zagrożenia tutejszej przyrody. 

Aktywnie poznawaj i dokumentuj przyrodę Parku. Odwiedzaj ścieżki dydaktyczne, postaraj się rozpoznać jak 

najwięcej gatunków roślin i zwierząt i próbuj je …. zapamiętać  Rób dużo zdjęć dokumentujących to co widzisz 

i pokaż innym jak ciekawym regionem Polski są Bieszczady.  

Angażuj się w działania związane z ochroną przyrody na terenie Parku – sprawdź czy są aktualnie na terenie 

Parku prowadzone działania związane np. z ochroną czynną siedlisk czy monitoringiem przyrodniczym.  

Przekazuj informacje dotyczące występowania rzadkich gatunków zwierząt czy roślin do Zespołu Karpackich 

Parków Krajobrazowych w Krośnie, lub innych instytucji zaangażowanych w zbieranie danych przyrodniczych 

(np. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) 

 

Rozdział 5.  Proponowane wycieczki 

Dziesiątki kilometrów pieszych szlaków Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego zapewni 

nam możliwość odwiedzenia większości najciekawszych przyrodniczo miejsc tego obszaru. Każda 

z tras ma coś do zaoferowania – leśne starodrzewia, ciekawostki botaniczne, niezwykłe owady, 

piękne widoki, no i … duże bogactwo ptaków. Poniżej prezentujemy 3 propozycje wycieczek, podczas 
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których w sezonie wiosenno-letnim będziemy mogli zapoznać się z większością gatunków ptaków 

zamieszkujących Park. 

 

25. Bogata sieć szlaków pieszych w Parku zachęca do pieszych wędrówek. (fot. Tomasz Wilk) 

 

Trasa I: Duszatyn – Chryszczata – Turzańsk 

Wycieczkę rozpoczynamy w niewielkim przysiółku Duszatyn. We wsi możemy usłyszeć lub zobaczyć 

gatunki związane z ekotonem (a więc strefą na granicy terenów otwartych i lasu) a także 

zadrzewieniami śródpolnymi – m.in. kwiczoła, trznadla, kilka gatunków sikor, a także raniuszka, który 

przypominając białą puchową kulę z długim ogonkiem, będzie szczególnie wdzięcznym obiektem 

obserwacji. Kierując się czerwonym szlakiem w stronę rez. Zwiezło przechodzimy przez lasy bukowe, 

które w szczególności w okolicy rezerwatu zachwycą  nas dobrze zachowanymi fragmentami 

starodrzewi. W okresie wiosenno-letnim ten typ lasu gwarantuje nam spotkanie z ok. 20-30 

gatunkami ptaków. Bez wątpienia usłyszymy perlisty trel śpiewu zięby, monotonny głos kowalika, czy 

metaliczny śpiew bogatki. W miejscu tym występują także rzadsze gatunki – m.in. charakterystyczna 

dla buczyn muchołówka mała, czy muchołówka białoszyja. Jeśli będziemy mieć dużo szczęścia 

zobaczymy rzadkiego w Polsce dzięcioła białogrzbietego, który często żeruje na zamierających 

bukach. Wkrótce docieramy do rezerwatu Zwiezło, który chroni dwa śródleśne jeziorka osuwiskowe – 

jeziora Duszatyńskie, powstałe po osunięciu zbocza góry i zatamowaniu przepływu potoku. 

Obserwować tu możemy wodne gatunki ptaków – krzyżówkę i czaplę siwą, ale na pewno 
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największym walorem rezerwatu jest niezwykle malownicza sceneria tego miejsca. Ostrym 

podejściem pod górę kierujemy się w stronę szczytu Chryszczata, a stamtąd odbijamy na północ 

niebieskim szlakiem w stronę Turzańska. Odcinek ten podobnie jak pierwsza część trasy, biegnie 

głównie przez lasy bukowe. Oprócz wymienionych wcześniej gatunków, możemy tu usłyszeć 

chichoczący głos godowy dzięcioła czarnego. Z występowaniem tego gatunku związany jest także 

siniak - jedyny krajowy gatunek gołębia zasiedlający dziuple, najczęściej właśnie te po dzięciole 

czarnym. Niewielkie enklawy drzew iglastych, głównie jodły zasiedlają chętnie takie gatunki jak sikory 

- czubatka i sosnówka, a także 2 najmniejsze krajowe gatunki ptaków - mysikrólik, oraz bardzo 

podobny do niego zniczek. Szlak prowadzi nas w dół, na łąki w okolicach Turzańska, gdzie mamy 

szansę na zobaczenie 2 gatunków orłów – orlika krzykliwego oraz znacznie rzadszego orła przedniego. 

Swoją wycieczkę możemy skończyć w Turzańsku, gdzie powita nas dobrze znany chór ptaków 

związanych z zabudową wiejską – m.in. kosa, sikory modraszki, szpaka, dzwońca czy pleszki. 

    
 

26. W enklawach lasów iglastych rozrzuconych pośród dominujących w Parku buczyn, jednym 
z najpospolitszych gatunków będzie sikora sosnówka. (fot. Tomasz Wilk) 

 

Trasa II: Wetlina – Rabia Skała – Okrąglik – Cisna 

Wycieczkę rozpoczynamy pomarańczowym szlakiem wychodzącym z Wetliny na szczyt Rabiej Skały, 

w paśmie granicznym. Tereny otwarte zaraz za Wetliną to miejsce gdzie możemy spotkać takie 

gatunki jak pokląskwa, pliszka żółta, trznadel, czy żerujące dymówki i oknówki zalatujące tu ze wsi. 

Szlak następnie wchodzi w las, przecinając głównie drzewostany bukowe na stokach Jawornika 

i Paportnej. Jeśli będziemy tu wiosną wcześnie rano, to przywita nas śpiew kilkunastu gatunków 

ptaków, m.in. sikor, kowalika, śpiewaka, czy muchołówek. Występuje tu także kilka gatunków 

dzięciołów, które szczególnie w kwietniu są bardzo aktywne głosowo. Najłatwiej rozpoznać jest 

dzięcioła czarnego i zielonosiwego – zarówno po głosie, jak i upierzeniu. Nieco trudniej odróżnić 
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najpospolitszego dzięcioła od jednego z najrzadszych – a więc dzięcioła dużego, od dzięcioła 

białogrzbietego. Na obrzeżach lasu, wzdłuż potoków, lub w olsowych zagajnikach mamy szansę 

spotkać najmniejszego naszego dzięcioła, niewiele większego od wróbla – dzięciołka. Trud mozolnej 

wspinaczki pod górę wynagrodzi piękny widok rozciągający się ze szczytu Paportnej. Na tym szczycie, 

ale i na kolejnych bezdrzewnych wierzchołkach górskich na trasie – Dziurkowcu, Płaszy czy Jaśle – 

spotkać możemy ciekawego ptaka, siwerniaka. Nie wyróżnia się on specjalnie upierzeniem, w którym 

dominują szaro-brązowe tony. Jak na świergotka ma natomiast dość niezwykłe wymagania 

siedliskowe, zajmując jedynie wysokogórskie siedliska łąkowe. Jego największe populacje w Polsce 

występują w Tatrach oraz właśnie w Bieszczadach. Jeśli na którymś z wymienionych szczytów 

znaleźliśmy się w okresie wczesno-wiosennym lub jesiennym, to warto zadzierać głowę do góry – nad 

głową przelatywać nam mogą ptaki migrujące przez Karpaty. Klucze żurawi, wiele gatunków ptaków 

szponiastych, czy duże stada ptaków wróblowych mogą sprawić, że w ciągu godziny spędzonej na 

szczycie przy odrobinie szczęścia zobaczyć będziemy mogli kilkaset ptaków należących do 

kilkudziesięciu gatunków. Niebieskim, a następnie czerwonym szlakiem schodzimy w dół, w stronę 

Cisnej. Przez większość czasu znów towarzyszyć nam będą malownicze lasy bukowe. Enklawy borów 

jodłowych lub świerkowych dadzą nam szansę na obserwacje najmniejszej polskiej sowy, będącej 

wielkości szpaka – sóweczki. Prawdopodobieństwo bliskiego spotkania z tym gatunkiem znacznie 

podwyższyć może… gwizdanie podczas marszu na szlaku. Gatunek ten odzywając się głosem 

podobnym  do gwizdu, często reaguje zainteresowaniem na odgłos gwizdania i podlatuje bliżej. 

Z drzewostanami iglastymi związany jest także drozd obrożny – gatunek bardzo podobny do znanego 

wszystkim smoliście czarnego kosa. Samiec drozda obrożnego ma jednak wyróżniającą go białą 

półobrożę na piersi. Podczas marszu towarzyszyć nam także będzie z pewnością sójka, jeden 

z najbardziej hałaśliwych gatunków na terenie Parku, który nasze przybycie do lasu obwieszczać 

będzie głośnym skrzeczeniem. Po długiej i męczącej wędrówce docieramy do Cisnej, gdzie możemy 

odpocząć i coś zjeść. 

 

 



31 
 

 
 

27. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy oferuje wszystkie atuty Bieszczadów – wysokie góry, stare lasy, 
piękne połoniny i niezwykle różnorodny świat roślin i zwierząt. (fot. Tomasz Wilk) 

 

Trasa III: Wola Michowa – Balnica – Solinka – Roztoki Górne 

Trasa wycieczki rozpoczyna się w Woli Michowej – wsi położonej w południowo-zachodniej części 

Parku. Występuje tu stosunkowo bogaty zespół ptaków związanych z zabudową wiejską, obejmujący 

m.in. jaskółki – oknówkę i dymówkę, sierpówkę, kopciuszka, szpaka, kwiczoła, czy dzwońca. Wokół 

Woli Michowej rozciągają się dość rozległe łąki, na których obserwować możemy wiele ptaków 

związanych z terenami otwartymi. Spotkać tu możemy kolorowe gatunki, takie jak gąsiorki, 

pokląskwy, kląskawki, czy pliszki żółte, których obserwacja sprawi nam dużo radości. Występuje tu 

także cała gama „szaro-burych” gatunków, takich jak skowronek, cierniówka, piegża, łozówka, czy 

świergotek łąkowy. Ich identyfikacja wymaga nieco więcej umiejętności, a szczególnie przydaje się 

tutaj znajomość ich śpiewu. Łąki w Woli Michowej to także jedno z nielicznych w Parku miejsc 

występowania świerszczaka – gatunku charakterystycznego dla podmokłych łąk, który odzywa się 

głosem przypominającym konika polnego. Z Woli Michowej pomarańczowym szlakiem udajemy się 

w stronę Balnicy. Trasa wiedzie tu przez lasy bukowe, ale wzdłuż potoku Balniczka ciągną się także 

zadrzewienia łęgowe, ze specyficznym zespołem ptaków. Spotkać tu można takie gatunki jak 

kapturka, strumieniówka, rudzik, kos, czy piecuszek. Znowu przyda nam się znajomość ich głosów, 

ponieważ w gęstej nadrzecznej roślinności często trudno je wypatrzyć. Na odcinkach szlaku 

biegnących blisko potoku wypatrzyć możemy „nadrzeczne” gatunki ptaków, takie jak pliszka górska, 
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pluszcz, czy kuliczek piskliwy. Pierwsze 2 gatunki często zakładają swoje gniazda pod mostami, wiec 

szczególnie w takich miejscach warto ich wypatrywać. Pomarańczowy szlak prowadzi nas do Balnicy, 

gdzie także znajdują się śródleśne kompleksy łąkowe. Oprócz wymienionych wcześniej gatunków 

można tu także usłyszeć (szczególnie wieczorem) derkacza oraz przepiórkę. Te 2 niezwykle skryte 

gatunki odzywają się tak charakterystycznymi głosami, że nie sposób je pomylić.  Na łąkach warto 

także spoglądać w górę – mamy duże szanse na zobaczenie najpospolitszego ptaka drapieżnego 

Polski – myszołowa, ale także tych rzadszych – orlika krzykliwego, krogulca, czy jastrzębia. Z Balnicy 

drogą gruntową kierujemy się w stronę Solinki i dalej Roztok Górnych, przecinając górę Kiczerkę. 

Spotkamy tam charakterystyczny dla buczyn i lasów mieszanych zespół pospolitych ptaków 

śpiewających. Mamy tu także szansę zobaczyć sowę aktywną częściowo także w ciągu dnia – 

puszczyka uralskiego. Ta duża sowa z charakterystycznym rysunkiem na głowie i długim ogonem 

niespecjalnie boi się człowieka i często pozwala się oglądać z niewielkiej odległości. Wycieczkę 

kończymy w Roztokach Górnych, gdzie czeka już na nas ciepła herbata w schronisku. 

 

Lista gatunków ptaków stwierdzonych w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Załącznik 
I Dyrektywy 

Ptasiej 

Polska 
Czerwona 

Księga 
Zwierząt 

Globalny 
status 

zagrożenia 
wg IUCN 

1. gęś zbożowa Anser fabalis        

2. krzyżówka Anas platyrhynchos        

3. jarząbek Bonasa bonasia  +     

4. kuropatwa Perdix perdix       

5. przepiórka Coturnix coturnix       

6. czapla siwa Ardea cinerea       

7. bocian czarny Ciconia nigra +     

8. bocian biały Ciconia ciconia +     

9. trzmielojad Pernis apivorus +     

10. kania czarna Milvus migrans + NT   

11. kania ruda Milvus milvus + NT NT 

12. bielik Haliaeetus albicilla + LC   

13. gadożer Circaetus gallicus + CR   

14. błotniak stawowy Circus aeruginosus +     

15. błotniak zbożowy Circus cyaneus + VU   

16. błotniak łąkowy Circus pygargus +     

17. jastrząb Accipiter gentilis       

18. krogulec Accipiter nisus       

19. myszołów Buteo buteo       

20. myszołów włochaty Buteo lagopus       

21. orlik krzykliwy Aquila pomarina + LC   
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22. orzeł przedni Aquila chrysaetos + EN   

23. orzełek Aquila pennata + CR   

24. rybołów Pandion haliaetus + VU   

25. pustułka Falco tinnunculus       

26. kobczyk Falco vespertinus + EXP NT 

27. drzemlik Falco columbarius +     

28. kobuz Falco subbuteo       

29. wodnik Rallus aquaticus       

30. derkacz Crex crex +     

31. kokoszka Gallinula chloropus       

32. żuraw Grus grus +     

33. sieweczka rzeczna Charadrius dubius       

34. czajka Vanellus vanellus       

35. słonka Scolopax rusticola       

36. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos       

37. śmieszka 
Chroicocephalus 
ridibundus       

38. siniak Columba oenas       

39. grzywacz Columba palumbus       

40. sierpówka Streptopelia decaocto       

41. turkawka Streptopelia turtur       

42. kukułka Cuculus canorus       

43. puchacz Bubo bubo + NT   

44. sóweczka Glaucidium passerinum + LC   

45. pójdźka Athene noctua       

46. puszczyk Strix aluco       

47. puszczyk uralski Strix uralensis + LC   

48. uszatka Asio otus       

49. włochatka Aegolius funereus + LC   

50. lelek Caprimulgus europaeus +     

51. jerzyk Apus apus       

52. zimorodek Alcedo atthis +     

53. kraska Coracias garrulus + CR NT 

54. dudek Upupa epops       

55. krętogłów Jynx torquilla       

56. dzięcioł zielonosiwy Picus canus +     

57. dzięcioł zielony Picus viridis       

58. dzięcioł czarny Dryocopus martius +     

59. dzięcioł duży Dendrocopos major       

60. dzięcioł średni Dendrocopos medius +     

61. dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos + NT   

62. dzięciołek Dendrocopos minor       

63. dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus + VU   

64. lerka Lullula arborea +     
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65. skowronek Alauda arvensis       

66. brzegówka Riparia riparia       

67. dymówka Hirundo rustica       

68. oknówka Delichon urbicum       

69. świergotek drzewny Anthus trivialis       

70. świergotek łąkowy Anthus pratensis       

71. siwerniak Anthus spinoletta       

72. pliszka żółta Motacilla flava       

73. pliszka górska Motacilla cinerea       

74. pliszka siwa Motacilla alba       

75. jemiołuszka Bombycilla garrulus       

76. pluszcz Cinclus cinclus       

77. strzyżyk Troglodytes troglodytes       

78. pokrzywnica Prunella modularis       

79. rudzik Erithacus rubecula       

80. słowik szary Luscinia luscinia       

81. kopciuszek Phoenicurus ochruros       

82. pleszka 

Phoenicurus 

phoenicurus       

83. pokląskwa Saxicola rubetra       

84. kląskawka Saxicola rubicola       

85. białorzytka Oenanthe oenanthe       

86. drozd obrożny Turdus torquatus       

87. kos Turdus merula       

88. kwiczoł Turdus pilaris       

89. śpiewak Turdus philomelos       

90. droździk Turdus iliacus       

91. paszkot Turdus viscivorus       

92. świerszczak Locustella naevia       

93. strumieniówka Locustella fluviatilis       

94. rokitniczka 
Acrocephalus 
schoenobaenus       

95. łozówka Acrocephalus palustris       

96. zaganiacz Hippolais icterina       

97. jarzębatka Sylvia nisoria +     

98. piegża Sylvia curruca       

99. cierniówka Sylvia communis       

100. gajówka Sylvia borin       

101. kapturka Sylvia atricapilla       

102. świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix       

103. pierwiosnek Phylloscopus collybita       

104. piecuszek Phylloscopus trochilus       

105. mysikrólik Regulus regulus       

106. zniczek Regulus ignicapilla       
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107. muchołówka szara Muscicapa striata       

108. muchołówka mała Ficedula parva +     

109. muchołówka białoszyja Ficedula albicollis +     

110. muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca       

111. raniuszek Aegithalos caudatus       

112. modraszka Cyanistes caeruleus       

113. bogatka Parus major       

114. czubatka Lophophanes cristatus       

115. sosnówka Periparus ater       

116. sikora uboga Poecile palustris       

117. czarnogłówka Poecile montanus       

118. kowalik Sitta europaea       

119. pełzacz leśny Certhia familiaris       

120. wilga Oriolus oriolus       

121. gąsiorek Lanius collurio +     

122. dzierzba czarnoczelna Lanius minor + CR   

123. srokosz Lanius excubitor       

124. sójka Garrulus glandarius       

125. sroka Pica pica       

126. orzechówka Nucifraga caryocatactes       

127. kawka Corvus monedula       

128. gawron Corvus frugilegus       

129. wrona siwa Corvus cornix       

130. kruk Corvus corax       

131. szpak Sturnus vulgaris       

132. wróbel Passer domesticus       

133. mazurek Passer montanus       

134. zięba Fringilla coelebs       

135. jer Fringilla montifringilla       

136. kulczyk Serinus serinus       

137. dzwoniec Chloris chloris       

138. szczygieł Carduelis carduelis       

139. czyż Carduelis spinus       

140. makolągwa Carduelis cannabina       

141. czeczotka Carduelis flammea   LC   

142. krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra       

143. dziwonia Carpodacus erythrinus       

144. gil Pyrrhula pyrrhula       

145. grubodziób Coccothraustes 
coccothraustes 

      

146. trznadel Emberiza citrinella       

147. potrzos Emberiza schoeniclus       

148. potrzeszcz Emberiza calandra       
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W tabeli podano zagrożenie poszczególnych gatunków na terenie Unii Europejskiej („+” w kolumnie 
„załącznik I Dyrektywy Ptasiej”), oraz zagrożenie na poziomie krajowym (odpowiednia kategoria zagrożenia 
w kolumnie „Polska Czerwona Księga Zwierząt”). 

 

Dane o ptakach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, użyte w tej publikacji zaczerpnięto 

z następujących źródeł: 

 

Głowaciński Z. 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWNiL Warszawa. 

Hordowski J. 1999. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom I. Merkator, Przemyśl. 

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Tom II. Merkator, 

Przemyśl. 

Stój M. Kawa P. 2002. Ptaki Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego w Bieszczadach 

Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 10: 353-371 

Walasz K., Mielczarek P. red. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1992. Biol. Sile. Wrocław. 

Walasz, K. (red.) 2002. Atlas ptaków zimujących Małopolski. Małopolskie Towarzystwo 

Ornitologiczne, Kraków. 

Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym 

w Polsce. OTOP, Marki. 

Wilk T. – danie niepublikowane (2011-2012) 

 

Więcej informacji o przyrodzie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, oraz występujących 

tu ptakach na stronach: 

www.parkikrosno.pl – strona Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

www.bdpn.pl – strona Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

natura2000.gdos.gov.pl/ - strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o obszarach Natura 2000, 

wyszukiwarka dotycząca poszczególnych obszarów Natura 2000 

monitoringptakow.gios.gov.pl/ - strona o monitoringu ptaków wykonywanego w ramach Państwowego 

Monitoringu Ochrony Środowiska, obejmującego także gatunki karpackie 

www.otop.org.pl - strona Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

www.koo.org.pl/ - strona Komitetu Ochrony Orłów wykonującego monitoring ptaków szponiastych, m.in. na 

terenie polskich Karpat 

www.ptakikarpat.pl - strona projektu OTOP dotyczącego inwentaryzacji i ochrony ptaków w Karpatach 

 

http://www.parkikrosno.pl/
http://www.bdpn.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://monitoringptakow.gios.gov.pl/
http://www.otop.org.pl/
http://www.koo.org.pl/
http://www.ptakikarpat.pl/

